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PROČ
Dostáváte do rukou další číslo Bucharu
které mělo vyjít už 10. dubna. Protože vedení školy vydalo 2. dubna zákaz vydávání
všech tiskovin včetně Bucharu, mohlo být vy.
tiStěno až nyní. Z těchto důvodů nemůžeme
už vytisknout další připravené číslo, které
mělo vyjít začátkem května. Proto např. velmi podrobný přehled všech dosavadních kosmických výzkumir a pokračování seriálu o Kubě zařadíme v prvním čísle příštího semestru.
Došlo také ke kádrovým změnám v redakci. Vedení školy spolu s CZV KSC žádalo odstoupení Jiřího MQllera z funkce zodpovědného redaktora.
Redakce využila práva daného statutem
a zvolila jako zodpovědného redaktora člena redakčal rady Jaroslava Jíru.
Do redakční rady byl přijat Holeček.
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Ô nové organizaci fakulty se psalo už v patám čísle Bucharu. Dosud však nebyly zveřejněny výsledky průzkumů, které návrhu na novou organizaci předcházely.
Statistiky obyčejně bývají nezáživné. Proto
uvádíme jen několik zajímavostí, o kterých
lze předpokládat, že vzbudí váš zájem . Jako
podkladu pro tento článek byla použita "Statistické analýza
studijních výsledků
na
strojní fakultě ČVUT" a "Analýza pedagogické
a vědecké činnosti fakulty
Je to jen část
materiálů, získaných průzkumem studia a podrobným studiem materiálů vysokých skol v zahraničí . Všechny rozbory byly prováděny
na
skutečně vědeckém základě,při zpracování byla použita strojně-početní stanice ČVUT.
Ještě jednou upozorňujeme , že tento článek
nemá za úkol dát ucelený pohled na to ,jak
bude v budoucnu vypadat výuka na naší fakultě .Má to ttft pouze informace o některých výsledcích rozborů práce školy, obzvlášl zajímavých a aktuálních.
Nejdříve se 'podívejme , jak vynadají názory
na poměr základních a specializovaných předmětů při výchově strojních inženýrů , a názory na délku studie.
Materiály vysokých 2kol v zahraničí (U3A,
Anglie j francie, SSSR, NDR, NSR, Švýcarsko ,
UNESCO) se vesměs shodují na tomto stanovisku ¡hlavní náplň studia musí tvořit teoretické a všeobecně-technické předměty ( asi 70%)
a zbytek (tj. 3C %) se věnuje aplikaci těch
to poznatků na užší specializovaný praktický
obor. Pro porovnání situace na Massachusettském technologickém institutu a na naší fakultě poslouží tato tabulka:
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Předměty

MIT

teoretické a všeobecně-tech.
specielně technické
ekonomické
ostatní

62
11
&
19

ČVUT
%
%
%
%

43
37
2
16

%
%
%
%

Všechny materiály se shodují také v názoru ,
že minimální délka studia strojního inženýra
je pět let. Udává se 5 - 7 let. Pokud jsou
na západě- škcly s kratším studiem, předpokládá se mnohem lepší připravenost
ze střední
školy. Ve Francii napr. po absolvování 12 13 leté všeobecně vzdělávací školy,j.ie zéjeirce o vysokoškolské studium na 2 - 3 roky
do
vysokoškolské přípravky.

Jak vypadá situace u nás?Jaká je úroveň zna lostí ze 3třední školy a jaká je úroveň při .jímacích pohovorů na vysokou školu?
Výsledky prvních prospěchových
zkoušek
z
předmětů, ve kterých vysoká škola navazuj«
na střední , svědčí o tom, že střední škola
nepřipravuje své absolventy
dostatečně pro
vysokou školu.Uchazeči by měli mít větší znalosti v matematice, fyzice .mechanic e a ieskriptivní geometrii. Podle toho také lze usuzovat na úroveň
přijímacích pohovorů . ¿Statistická analýza ukazuje,že přijímací pohovory jsou převážně formální záležitostí
a
nikoliv skutečným prověřením znalostí a schopnosti uchazeče.Obecně se dá říci, že
nelze
prokázat vazbu
mezi výsledky přijímacích
pohovorů a výsledky prvních prospěctiových
zkoušek. Pro zvýšení úrovně přijímacích pohovorů se navrhuje zavést písemnou zkoušku z
matematiky, fyziky a mechaniky.
Student by si měl ze střední školy také při
nést základní znalost nejméně dvou jazyků.
(Počítá se totiž s tím, že od třetího ročníku se bude zadávat cvičení a projektů
provádět tak, aby student byl nucen studovat cizí literaturu.)

/livy - psychický jtav učitele,osobní sty*,
ledostatek času, únava - a kde se uplatňuje
také náhodnost , protože při ústní zkoudce
se obyčejné probere malé část předepsané
látky.iŕi ústních zkouškách se obyčejně nežádá konkrétní aplikace znalosti .nýbrž spíše jen opakování vyložené teorie . Ukazuje .
s e , r e klasifikace předmětů s písemnou zkouškou je přísnější než u předmětů s pouhou
ústní zkouškou. Z výsledků analýzy je zřejmé, že klasifikace v předmětech s písemnou
zkouškou více odpovídá skutečnému stavu znalostí. Je to způsobeno i tím, že písemnou
zkouškou je možno komplexněji zjistit znalosti studenta, než zkouškou ústní . Navrhuje
se proto,aby se pro prospěchové zkoušky
z
profilujících předmětů zavedly povinné písemné zkoušky, které by byly základem pro
hodnocení posluchače a ústní zkouška by se
mohla zaměřit na látku,která nebyla obsažena v písemné nebo na látku,ve vt.eré měl posluchač při písemné zkoušce nedostatky. Písemná zkouška také lépe odpovídá charakteru
inženýrské práce než zkouška ústní.

Pro zajímavost uvádíme také některé konkrétní výsledky statistické analýzy studijních
výsledků.

V předmětech základního studia má nejlepší
prospěch specializace motorová vozidla a pfstové stroje , nejhorší prospěch v těchto
předmětech mají zemědělské stroje, stavební
a dopravní stroje a strojírenské technolo gie.Tento stav je snadno vysvčtlitemv zájmem a podle toho i výběrem nej3chopnějších
studentů do specializací. V předmětech specializovaného studia je stav obdobný. Zde
opět dosahují studenti specializace motorových vozidel nejlopších studijních výsledků.
Nejvčtší rozdíl prospěchu v základním a
specializovaném studiu mají specializace:
chemické a potravinářské stroje,vzduchotech
nika a chladící zařízení a zemědělské stroje. Nejmínší rozdíl v tčehto dvou stádiích
výuky mají specializace¡ekonomika a organizace, obráběcí stroje a tepelně-technická
zařízení.

Na základě rozboru dosavadního stavu je pro
veden návrh pro metodu a způsob prospécho vých zkoušek, výsledky zkošek jednotlivých
předmětů se od sebe značně liší. část těchto rozdílů je nutno priiíst tomu, 2e u většiny předmětů jsou jen ústní zkoušky, na jejichž výsledku se značně podílí subjektivní
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semestru nebo ročníku.Obsahem by byly otáaky z hlavních teoretic. předmětů (matema tika,fyzika,mechanika,hydro- a termomeehanika,pružnost a pevnost,části Btrojů, ekonomika atd»)» Vesměs špatné výsledky dosavadních testů ukazují,že se ve speciálních
i v základních technických předmětech nevyužívá dostatečně teoretických znalostí a
posluchači poměrně rychle zapomínají. Pravidelné' psaní těchto testů by pomohlo udržet teoretické znalosti v paměti.

NejlepSÍ klasifikace je v těchto předmětech:
filosofie,politická ekonomie,základy strojnictví, chemie, materiál, vědecký komunismus, sdílení tepla. Lze to zdůvodnit malou
náročností studia.
Nejpřisnějií klasifikace je v předmětech:
části 3trojů.,pružnost a pevnost , mechanika
a matematika.
Z hodnocení jednotlivých předmětů vybíráme
pouze matematiku. Navrhuje se, aby výuka
trvala po dobu celého studia, aby byla harmonicky spjata s výukou odborně technickou
a diferencována podle specializací-. Výuka
by byla rozšířena o statistiku, operátorový
počet, teorii komplexní proměnné, operační
analýzu,, základy variačního počtu, teorii
informace »-programování.Do výuky matematiky by spadalo také seznámení 3 používáním
počítačů a výpočetní technikou vůbec.

Aby bylo možno stanovit jednotný ukazatel
prospěchu posluchače,navrhují, se zavést bo
dový systém. Bodování by se vztahovalo ne
výsledky studia běhen semestru, výsledky
klasifikovaných zápočtů, výsledky zkoušek
a kontrolních testů. Bodový systém by v
podstatě vycházel z bývalého jednicového
systému, zavedeného kdysi na ČVUT.Pro sčítání a průměrovéní výsledků musí mít každá
prospěchová zkouška a každý zápočet svou
váhu,která by odpovídala rozsahu látky předmětu a jeho důležitosti.

Napříště se počítá také a přechodem na pětistupňovou klasifikaci.Dosavadní čtyřstupňová klasifikace je příliš hrubá.Třetí stupeň je příliž široký, zahrnuje v podstatě
stupeň"dobrýn i "vyhovující" v pětistupňové klasifikaci. Pěti klasifikačními stupni
bude možno lépe vystihnout stav znalostí
posluchače.

Základní počet bodů získává posluchač dostatečný .Posluchač dobrý získá dvojnásobek
bodů základních , velmi dobrý trojnásobek,
atd. Body,získané posluchačem v jednotlivých předmětech se sčítají za celé studium
(nebo jeho posuzovanou části a jako ukazatel prospěchu posluchače se .zavádí poměr čŕr
sažených bodů k maximálně možnému počtu.
Tento bodovací systém mnohem lépe vystihuje studijní profil posluchače, nežli pouhé
výsledky prospěchových zkoušek.Pro postup
do dalšího ročníku, popřípadě i pro udělování stipendia bude jako podmínka stanoven
určitý minimální počet dosažených bodů.

Déle se návrhuje,aby ae při opakování prospěchově zkoušky nebo klasifikovaného zápočtu přihlíželo k předchozímu neúspěchu,a
to. podle této tabulky:
Klasifikace
znalostí
1
2
3
4

Výsledné klasifikace
řádný term. l.opr 2.opr 3.opr
2
4
3
1
4
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4

Tento bodovací systém mé nesporně velký význam i pro strojovou .evidenci studijních
výsledků a pro celkové hodnocení studenta.

Znamená to tedy,že jedničku lze získat poi>
ze v řádném termínu.V třetím opravném termínu nelze získat lepší známku než čtyřku
(uvažuje se ovšem pětistupňová klasif.).
Na základě dosavadních výsledků a zkušenosti s kontrolními testy navrhuje se zavedení komplexních testů jako povinné součásti
studia,které by se psaly na konci každého

Z rozboru studijních výsledků vyplývají také závěry vzhledem k diplomové práci a stéfr
ní zkoušce. Navrhuje se zvětšit rozsah diplomové práce i čas na její zpracování. Je
nutné vyžadovat při zpracování diplomové
práce používání vědomostí z teoretických
předmětů.Právě tak je nutné setrvat u zařa-
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plynuly z rozborů práce fakulty. Až budou
rozpracovány do konkrétních opatření, nají
se postupně realizovat.Avšak zavedení těchto návrhů do praxe v plné šíři předpokládá
velké kvalitativní změny i v oblastech společenského života, bezprostředně na vysokou
školu navazujících. Znamená to např. podstatně zkvalitnit výuku na středních školách, zajistit pro naše absolventy místa,
odpovídající jejich kvalifikaci atd. Ze to
předpokládá také zkvalitnění výuky na fakultě, je víc než zřejmé.

zování otázek z teoretických předmětů u závěrečných zkoušek. I v otázkách ze speciálních předmětů je nutno požadovat teoretickou úroveň a používání teoretických znalostí.
Jak je zřejmé,všechny návrhy odpovídají požadavku, aby během studia na fakultě získal
posluchač co možno nejvíc teoretických znalostí .Směřují také k větší zainteresovanosti posluchačů na studiu. Již dnes se např.
zavádějí experimentálně tzv . integrační
zkoušky, které jsou rovnocenné a nahrazují
normální prospěchovou zkoušku.

Napříště se bude klást větší důraz na samostatné studium. Z rozboru využití volného
času na koleji plyne„ že studenti svůj volný čas špatně využívají. Ukazuje se nutnost
zvýšení péče o studenta, je třeba radit mu,
jak si při studiu počínat a dávat mu práci
domů .'

Bezesporu je zde však pokládán základ skutečně kvalitní výuce, postavená na vědeckém
příatupu ke všem otázkám. Je to také jediná
cesta, kterou lze vychovávat opravdové odborníky. A až se podaří všechna navržená
opatření realizovat, bude naše škola mít
úroveň, kterou lze srovnávat s kteroukoliv
vysokou školou na světě.

- ving -

Uvažuje se o zřízení tzv."studentské poradny" .Pro začátek by tato poradna měla v podstatě dva úkoly:

N e j v y š š l
d
Stejné druhy zvířat
Proto se menší pes
menší slon většího
bývá jiné.

- výzkum: vymezit základni vlastnosti,schop
nosti člověka, který se má stát tvůrčím činitelem. Na základě toho ovlivňovat výuku
středních i vysokých Skol;
- přímá pomoc studentům: navrhnout «¿kladní
model rozvržení výuky a režimu práce Školy
i studenta tak,aby se jednak dosáhlo dostatečného osvojování si nových poznatků, jednak aby si student vytvářel správný a účinný pracovní režim. Poradce by ve styku se
studenty ( h l a v n ě nižších ročníků) poskytoval informace o předpokladech a požadavcích
pro studium jednotlivých směrů apod. , vše
podle výsledků vědeckých výzkumů.

r u h
si nejsou nebezpečné.
nebojí většího psa,
slona. Jen u lidí to

D o b r ý
v o j á k
má nosit v torně
maršálskou hůl.Ale běda,když mu ji tam
frajtr najde!

2e je snadné být odvážný, když nehrozí
žádné nebezpečí ? Ale přece jen tehdy
lze tento ušlechtilý pocit plně a v kli-,
du vychutnat.

Funkci poradců by zastávali 2 - 3 pracovníci v čele s psychologem v úzkém spojení
s učiteli fakulty.

"Budu tvá, když pojedeš na konec světa a
porazíš draka." Zesmutněl. "Dojet na konec světa nebo zabít draka, to dnes nic
není. Ale jak sehnat vízum?"

Toto je několik zajímavých návrhů,které vy-
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Dne 12*1.1965 přišel na STAR CSM anonymní dopis. Jeho obsah se zmítá od momentů
pravdy k přehánění, od zmatků k nesmyslům.
Uveřejňmjeme ho, protože doufáme, 2e vyvolá
odpovědi/od asistentů,profesorů i studentů/
které by mohly objasnit to,co zřejmě ještě
mnohým jasné není.

ony Kčs pro národní hospodářství snad stojí
za to, abychom se nad neodpovědností činite
lů ČVUT zamyslili /a to je pouze jedna fakulta/.

Proč se na vás obracíme ? :Vidíme ve vás
kompetentní činitele, kteří především mohou
studentům pomoci. Je totiž všeobecně známo,
že studující jsou téměř bezbranní a vydaní
na pospas vůli asistentů a profesorů. Si tuace je taková,že rodiče nemají téměř přístup na ČVUT, a když se odváží přijít ve
véd svého syna nebo dcery, je jim to hrubě vytknuto: že studenti jsou dospělí lidé
atd.Stále dokolečka.To je ovšem to poslední
*by se o naše věci na ČVUT starali rodiče.
Proto se v naší bezprávnosti obracíme v prv
ní řadě na vás, abyste nám pomohli probojovat aspoň principiální zásady zacházení s
námi.Jde zejména o tyto :

-zabránit duševnímu ničení studentů odsouzených k vyhození předem třeba již dnes nebo za týden, protože dosavadní výběr šokem
již naplnil směrná^čísla;
-poučit soudruhy profesory a asistenty , že
oni jsou zde kvůli studentům a ne naopak;
-znemožnit asistentům, aby dělali kariéru
hlavně tím, že sekyrničí na objednávku /již
máme dost studentů pro letošní rok, ostatní
nejsou žádoucí/;
-at se páni profesoři i páni asistenti sníží ;ke studentům a více jim pomáhají v 1.
ročníku, a at zanechají zpupných požadavků,
aby jim dvanáctiletky předávaly ideální vysokoškolské studenty«
-mělo by být více volných termínů pro zkoušení a vůbec by z vážných důvodů měly být
běžně povolovány odklady zkoušek.Zatím se
však přizpůsobuje pánům profesorům, což od
povídá zásadě, že studenti a studium jsou
zde především kvůli pánům profesorům;
-Prozatím jen tyto věci. Příště se zaměříme na další bolavé věci, které by nemusely
být/stipendia,ubytování atd.ANáš stát přece dává takové možnosti všem mladým lidem
ale proč jsou tyto možnosti tak mrzačený
samolibými lidmi ?

-at na ČVUT, zejména na strojní fakultě, upustí v prvním ročníku od drastických forem
zacházení se studenty;
-tak zvaný výběr šókem,jak o něm psali soudruzi profesoři v RP /asi tak v dubnu 1964/
zakázat a přistoupit k odpovědnému výběru u
chazečů podle vědeckých metod*
-předepsat k náhradě činitelům ČVUT ztrátu
času několika set studentů, kteří jsou každoročně vyhozeni v důsledku neodpovědného
výběru uchazečů / jde totiž nejen o osobní
ztrátu času každého jednotlivého studenta,
alw o národohospodářskou ztrátu, kterou lze
snadno vyčíslit: např. 400 nalákaných a vyhozených studentů krát 10 000 Kčs ročně / .
Vidíte, že to není malé částka. Čtyři mili-
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Současný svět výtvarného umění představuje nesmírně bohatou oblast různých směrů nestejné kvality a životnosti. Nesmí proto neinformovaného diváka překvapit,když se dozví
že nefigurativní umění -u nás nevhodně označované jako

"abstraktní" - nestojí již v ze-

nitu své slávy. Od 50.let bojuje proti jiným
směrům,z nichž zvláStě v posledních dvou letech se dostávají do popředí zájmu ty9 které
bychom souhrnně mohli nazvat Novým realismem.

Typickými reprezentanty jsou předevcic dvě
skupiny: francouzská / César, nazývaný novodobým Hefaistem, Tinguely, Klein , Villeglé
aj./ a americká označovaná jako Pop art
/Rauschenberg,Rosenquistf Lichtenstein,Segal,
Warhol, aj./. Jak ani jinak v.umění nemůže
být) existují mezi oběma skupinami rozdíly,
ani ne tak teoretické jako spíše v objekti7izaci programu.Oběma jde o to,najít ve složitém vývoji moderního výtvarného umění ony
základní relace mezi dílem a konzumentem,tj.
společností. Je-li francouzská škola orientována více"intenzívně" , t.j. směřuje k estetizaci uměleckých objektů /nesporně důsledek
výtvarných tradic/,pak americká je ve svých
kreacích zaměřena předevSím "extenzivně" •

Používá materiálu všeho druhu, zpracovaného
i nezpracovaného.Stejně tak i umělcova technika se nespokojuje pouze jednou operací.
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Rauschenberg:JITŘNÍ VODOPÁD

Např. Rauschenbergova
malířské technika je zprvu charakterizována jako prudká, gestická
a expresivní malba, které však do své obrazové plochy zakomponovává zcela"běžné"předměty
denní potřeby/žebřík,vycpanou slepici, ha sičskou helmu,židli ap./.Svou techniku rozšiřuje v poslední době tím, že malbu kombinuje reprodukovanými fotografiemi a to vše přenáší na plátno filmovým tiskem. Oblíbenými
předměty dalšího výtvarného zpracování jsou
také všechny druhy novodobých komunikativních
optických prostředků /noviny, plaicaty,inzerce, fotografie, obrázkový tiak ap./ Zvláštním případem jsou Segalovy plastiky, které
odlévá speciálním způsobem ze živých modelů
lidí pomocí sádrových bandáží. Při tom však
nejde o přímou kopii, neboí objekty neaspirují na tvarovou a barevnou přesnost, Jeho
skupinové portréty působí velmi sugestivně.

Vesměs všechny reprezentanty pop artu
spojuje jeden technický způsob tvorby - asambláž. Podle Weitze zahrnuje tento termín
všechny techniky, při nichž se používá různých "výtvarných" objektů, např. ready-madeí^
koláže, fotomontáže, dadaistických slepenců
apod-Tato p ř í b u z n o s t pracovních prostředků
'í , * } f *

' Ž,Y;

,

iilpSIÄl^ÄÄil^^^Bií
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...... . .

:
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->
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Segal:MODEL VE STUDIU
a postupů různých výtvarných aměrů / dada,
surrealismus, konštruktivizmus / není ovšem
náhodná. Má své obsahové zdůvodnění. Nasvědčuje tomu i označeni pop artu jako neodadaismus.Začátky koláže u Braquea a Picassa/1911/,
její lyrická aplikace u Juana Grise, další
rozvinutí u italských futuristů /Balla,Carra
Boccioni,Severini/, i originální využití u
surrealistů a dadaistů /Ernst,Schwitters,
Arp / a fotomontáže u ruských konstruktivistů a u Heartfielda spojovalo jedno úsilí,
jedna myšlenka - vrátit umění' jeho základní
funkci citlivého rezonančního přístroje, odposlouchávajícího a zaznamenávajícího, by?
Teige:BAUDELAIREOVO POBREŽÍ
štěno,co ztrácí svůj význam v

i jednostranně, vše to, co hrozí být odlidpseudokonkrétnosti denní Stereotypie. Bojpval-li dadais-

Q

mus se současnou společností o její budoucnost - v
li tento zápas v surrealismu jisté roman tické rysy, pak pop art odvrhuje jakoukoliv
iluzi, či romantické zkreslování skutečnosti.

době

první

světové

války - a dostal-

Konfrontuje přímo své kreace s dnešním světem současné technické civilizace. Viděl- li
abstraktní lyrismus uskutečnění svého progra
mu ve spojení-často až metafyzicky formulová*
ném-umělce s přírodou,v objevování mikro - a
makrokosmu, pak světem těchto umělců je svět
každodennosti s věcmi a předměty denního užívání, které tím, že tvoří samozřejmé okolí
člověka ztrácí pro něj smysl. Tyto odcizené
věci vydělují umělci ze Stereotypie vnímání
a užívání,aktualizují její význam a objevu jí jejich poetičnost.Ze jsou ve svých dílech
jednostranní, že nechtějí býti soudci ani
oslavujícími, že odmítají metaforu či alegorii, to jim nelze klást za vinu. Jejich program je jiný : syrová skutečnost, která
ozvláštěna a tím aktualizována, stává se
esteticky sdělnou, byt i někdy v poloze poněkud absurdní. Zdaleka však již ne na té
úrovni a s tou politickou vyhraněností jako
Jasper:TERČ SE ČTYŘMI TVÁŘEMIj
dada. John Cage, jeden z iniciátorů tohoto
hnutí / sám představitel volné aleatoriky ,
jedné z novodobých technik Nové hudby / píše
ve svém programovém prohlášení 2 "Novost našeho díla pochází z toho, že jsme postoupili
od prostých soukromých lidských zájmů k přírodnímu a společenskému světu, jehož jsme
všichni součástí. Naším úmyslem je prostě
probudit se k skutečnému životu, který žijeme - to the very life were livin/?".

x/Ready-made. Označení pro funkční předměty
průmyslově vyráběné, které výtvarník vyčleňuje z provozních vztahů a užívá jako
výtvarných objektů . Poprvé v r.1914
na
výstavě v New Yorku Marcel Duhcamps.
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JUGOSLÁVII
Slavme slavně slávu
Slávův slavných

JAROSLAV JÍRA

A vždy,voláš-li Slovan,
necht se ti ozve člověk!
Kollár
A my jsme volali. Dalo by se říci, že
jsme

dokonce v nedávné minulosti křičeli,

k pokud si vzpomínáte,na Kollára i se Slovany se přitom jaksi

Byl jsem vychováván v době, kdy 'pří-

zapomnělo. Vycházelo

pad Jugoslávie'

se z toho, jakoby společenské zájmy,našeho
nového

tický život,kdy mu byla věnována stálá po-

světa musely vyžadovat, abychom za

tím ozývajícím se

člověkem viděli

neustále jitřil náš poli-

zornost našeho tisku, kdy Tito byl nazýván

přede-

krvavým psem,kdy vznikala ustálená rčení :

vôím fašistu a agenta imperialistů.

Titova banda, úderná pěst

imperialismu na

Balkáně.- Tato země ve mně budila zájem od
Vznikl tak dialog jiskřící oboustrannými nadávkami.

nejranějšího
která se

Proč to všechno připomínám? Proč připomínám

dětství, nebot byla

nedala stabilně

zařadit

jediná,
buä ke

kapitalistům nebo ke komunistům a měl jsem

nepřátelství stará, již oficiálně

s ní Ve

škqle stále

nějaké potíže, podl.e

odmítnutá? Vždyí mnohé se zlepšilo. Napadá

toho, kdo nás zrovna učil a jak

mě

však otázka:.Jaký Je náš podíl viny na

léta.Škoda,že jsem se narodil tak brzo,byl

tom, že jsme k sobě stáli zády? Každá moje

bych zbaven většiny pochybností,nebot dnes

avaha o této

je i pro dítě situace daleko přehlednější.

nebo

méně

otázce může

opět jenom více

konvergovat k objektivitě. Nip

Takovým

víc.Mohu také důležité věci opominout.

přibývala

způsobem jsme se seznamovali^

s Jugoslávií nejvíce.Proto také konverzace

n

tiím, jako Tito v Jugoslávii. Na posledním

česko-jugoslávské se často týkají bývalých

sjezdu SKJ byli

problémů.
A ještě

je tady

výboru tajným hlasováním.J.B.Tito byl jako

něco, co ml v Jugo-

jediný zvolen plným počtem hlasů.

slávii neustále připomínalo nedávnou minulost ve vzájemných vztazích. Zatímco

Prudký rozvoj země, která v minulosti

před

patřila

2. světovou válkou patřili Češi na Jadranu
k nejpočetnějším turistům, nyní

je

kde

český

k průmyslově málo vyspělým zemím,

chudoba byla

turista, i přes velkou letošní invazi, ja-

generací a která

kýmsi

šich

exotickým zviřátkem, které bylo vy-

puštěno

ze své

rezervace a všichni

Udiveni

jeho náhlou

přítomností

po

voleni členové ústředního

temp

údělem ještě
má nyní

růstu, se

nedávných

jedno z nejvlt-

jistě

musí odrazit

jsou

v míře spokojenosti,která se asi všude ří-

tak

dí především spotřební filosofií lidí.Skutečně. Rychlá,moderní výstavba a evidentní

dlouhé nepřitemnosti.

růst životní úrovně mají svou váhu, i když
Jihoslované

se necítili

nepokračují na celém území stejným tempem.

vinni. Snad

jen tlm,že,jak říkají, chtěili žít ve svém,

Přes všechny

samostatném, svobodném a hospodářsky nezá-

Jugoslávie

vislém státě s nej základnějšími

standartu. -

socialis-

ty

úspěchy nedosahuje ještě

našeho

průměrného

životního

tickými principy. To, že se orientovali na
západní

pomoc, nebylo prvotní, ale teprve
zásahů prováděných

Všichni ti, s kterými jsem v Jugoslá-

Stalinem,které omezovaly a zneužívaly hos-

vii hovořil, nevztahovali bývalá nepřátel-

podářství

ství na sebe, ale označují je jako produkt

důsledkem ekonomických

země a byly

vázány politickými

politiky

podmínkami.Jugoslávii byl vnucován neekvivalentní obchod a takové formy hospodářské
'pomoci' ,které
hodné a které
příčinou

byly pro tuto

všichni

dobu

izolace, útoků a urážek své

zemi osobně pocitovali.Projevují své uspo-

zemi nevý-

kojení, že byly

ji spíše vyčerpávaly. Další

rozporu se Stalinem

vládnoucích stran, i když zřejmě

konečně

navázány přátel-

štější vztahy, na jejichž

byla nechut

k vytvoření balkánské federace,jíž by byla

dívají

společně

skepse.

s ostatními socialistickými bal-

se zdrženlivým

další rozvoj se

optimismem prostém

kánskými státy členem.Pro následující hos-

Můžeme se obdivovat zemi,která musela

podářské embargo ze strany socialistických

naprosto osamoceně,bez jakékoli spolupráce

zemí

s ostatními socialistickými zeměmi budovat

byla Jugoslávie přímo existenčně nu-

cena přijmout
byly

svůj

zahraniční půjčky, které Jí

poskytnuty

bez

politických

stát a společnost

základě. To muselo

úvazků

a podmínek.Jugoslávie tyto dlouhodobé půj-

mysli

čky

výhody, ale i

stále

splácí a ještě dlouho

splácet

jen

být

na socialistickém
obtížné. Nemám na

hospodářskou spolupráci a její •
politickou a

ideologickou,

bude. Využila jich však velmi dobře k zmo-

ze které by

dernizování průmyslu a k moderní výstavbě.

vším vědomí sounáležitosti společných ide-

Domnívám
těší

se, že v málokteré

jí. Zbavit

zemi se

sám.

vedoucí státník takové úctě a sympa-

U

pro Jugoslávii plynulo přede-

se nepříjemného pocitu, že jdu

Nesmíme se však domnívat, že byly od-

medik z Bratislavy,hlavu má vystrčenou ven

straněny všechny názorové rozdíly. Některé

a sleduje krajinu.Jinak nic.Jen sleduje.Už

stále trvají a některé snad i zůstanou,což

dvě hodiny.Jen když vidi čápa nebo divokou

je pochopitelné s ohledem na dosavadní vý-

husu, radostně na mne huláká. Vítr mu bere

voj obou států. Je třeba si také uvědomit,

slova a tak mu stejně nerozumím. Snad jsem

že jugoslávský model hospodářství se pomalu vyvíjel

k dnešní

i nesprávná

podobě, že

rozhodnutí, která

hospodářství

do velkých

o nic nepřišel." České dívky dobývají svět.

vznikala

U vedlejšího

přiváděla

z Olomouce se čtyřicetiletým pánem z Běle-

obtíží, které se

hradu. Vjíždíme do tunelu.V hlomozu jedou-

nejvíce projevily v letech 1957 - 1959.By-

cího

lo třeba provést podstatné zrněny.které měly

odstranit

a v systému

nedostatky

v

vlaku je slyšet: Nech mě. Vyjíždíme.

Dívka se s přehnaným zájmem divá na vychá-

hospodářství

řízení. V letech

okna pracně konverzuje" dívka

zející slunce.Pán se usmívá a jeho oči ří-

1960 - 1961

kají: No,a to bylo řečí,dívenko.Slunce za-

byly provedeny takové změny,kterými se po-

číná hřát.Žhavá země,říkám si.

sílilo centrální ovlivňování podniků, rozdělování vývozních a dovozních fondů,vazba

Novi Sad.Velmi hezké nádraží a koneč-

důchodu podniku na realizaci produkce.

ně volné

místo

pro mne. Sedí s námi paní

s malou holčičkou. Jedou do Bulharska.Holčička má žlutou mašli a žluté šaty.Paní je
tlustá a všechny tři její brady se rosoloNoční

cesta do Bělehradu

je

únavná

vitě zaklepou při každém nárazu kol. Loupá

svou nezajímavostí.Ani bodrost procházejí-

právě čtvrtý pomeranč a starostlivě se vy-

cích funkcionářů mě nenadchla.Zato se jed-

ptává: Byl někdo z vás v Bulharsku? My je-

nomu

dem, tady s Jiřinkou, asi na měsíc,máme 280

z nich podařilo vtáhnout mě do sporu

o jednotě naší mládeže. Vehementními gesty

leva

se

moc

mi snažil

dokázat nevhodnost

a přímo

a 40 dolarů. Bude to stačit? - Je to
peněz. Máme vztek a schválně

říkáme:

•nebezpečnost' studentské organizace. Zpo-

Těžko, budete tam žít skromně.- Jiřinka je

čátku jsem mu slabě oponoval. Hlavně kvůli

bledá

a chce se jí plakat, protože jí ma-

té

minka

svým tlustým palcem vmáčkla do pusy

'nebezpečnosti*. Nebral

mí a povídal

to

na

vědo-

stále o historické a spolej

čenské nutnosti. Tak

jsem se

další proužky pomeranče.

vzdal a šel

Přijíždíme do Bělehradu.Po levé stra-

jsem raději do jídelního vozu na pivo. Ne-

ně moderní

bude to snadné,říkal jsem si skepticky,najit v tomto výběru,

provedeném

pavilony

studující mládeže ÚV ČSM, přijatelnou par-

je naše kolej, to neví ani náš jugoslávský

Jsem nevyspalý a otrávený,protože ce-

nebo rošti. U okna se mnou 3tojl

staré nádraží

Bydlíme na samém konci města.Kde však

si koupil ještě jednou nivo.

kukuřice

výstaviště. Potom

s dvaceti ušmudlanými nosiči.

tu. A člověk nechce být úplně sám. Tak jsem

ve vlaku stojím. Za oknem je samá

novou

budovou Svazové skupštiny. vpravo skleněné

oddělením

lou noc

Nový Bělehrad s krásnou

průvodce. Obíháme s ním bloky domů.hřiště,
vilové zahrádky.
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V hale

je stolek s prospekty. Po půl

žen manufakturním

způsobem, za pár stovek

tuctech mizí v taškách českých Siperů.Když

dinárů denní mzdy, velké papírové pytle na

odcházíme,stolek je prázdný.

cukr.
Bělehrad

Bělehrad má svůj Kalemegdan - rozsáh-

je zajímavý, ale

nevzruší.

lý park s historickou pevností.Tam se sej-

Sarajevo je zajímavější.Upoutá svou krásou

de večer co večer snad celé město.Ulice ke

při pohledu z hory Trebovič, na jejímž se-

Kalemegdanu jsou plné lidí,obchody zavíra-

verním svahu jsou obrovské pomníky hřbito-

jí až

va sefardických židů, nadchne

v 9 nebo 10 hodin. V pevnosti hraji

půvabem své

střídavě studentské a profesionální skupi-

orientální čtvrti Čaršije,dopoledním trhem

ny. Na osvětlených betonových plochách po-

a osmdesáti mešitami.

skakují

Asi

temperamentní tanečníci. V jiných

ve

dvaceti

mešitách

se

ještě

prostorách pevnosti se při osvětlení hraje

slouží bohoslužby. Šestkrát za den svolává

košíková a odbíjená. Kdo přijde a umí,může

sluha Aláhův

si zahrát. Kdo neumí, at tam radši neleze.

pod špičkou vysoké věže.S rukama u úst ha-

Nahoře na hradbách sedí

hoši v texaskách,

leká do všech světových stran. Před každou

hrají na.kytary a právě zpívají From me to

mešitou je kruhová studna s tekoucími pra-

you.Kousek dál,kde není tolik světla,pose-

ménky vody, kde se věřící před bohoslužbou

dávají a polehávají

milenci. Dole v parku

myjí.Umyjí si nohy,boty nechají před meši-

staří a řvou děti. Schází

tou a v ponožkách vzcházejí dovnitř.V době

klábosí a drbou

své věřící

z malého

se zde docela cizí lidé,aby si popovídali.

obřadu nemají zvědaví turisté

Je to jejich

přístup. Jen Vašek měl štěstí.Jeden ze sa-

vrozený smysl

pro družnost,

rajevských

který my zřejmě neznáme.

do

ochozu

mešity

studentů ho do mešity propašo-

val.Umyl si nohy, boty nechal venku,uvnitř
kiečel

a tloukl čelem o koberec.

Jak se tak stále shýbal, vypadl mu z kapsy

spatřit všechny knihy světová tvorby,at už

zapalovač.Sehnul se pro něj.A to neměl dě-

jde o beletrii nebo o teoretické a vědecké

lat.Věřící totiž nesmí přerušit, obřad; Tak

publikace,které si to svou hodnotou zaslu-

ho vzali za rameno a vyhodili.

hují. asistent

filologické fakulty, který

Podíval jsem

sám přeložil ze španělštiny dvě knížky, mi

ské

řekl: U nás

dinárů-Kupolovitý

aby kniha

.ie jediným

kritériem pro to.

byla přeložena a- vydána, jestli

za to stojí

nebo ne.- Kéž by to tak

bylo

i u nás,povzdýchne si Cech.

velké platové

rozpětí mezi kvalifikovanou

se do největší sarajev-

mešity - Begovy

i část

Džamie. Stálo to 200

aitřek je pokryt kobér-

ci, které pokrývají

prý

Jiná je i mzdová politika, umožňující

4

na zemi

V bělehradských knihkupectvích můžete

nejen celou zem, ale

sten. V mešitě mají koberec, který

pokrýval Mohamedův hrob. V roce

byl poslán
nadchnul

tureckou

1887

vládou do Bosny, aby

mohamedánce k fanatickému odporu

a nekvalifikovanou prací.Mluvil jsem s. in-

za záchranu hroutícího se panství.V mešitě

ženýrem, který měl plat 100 000 dinárů a 2

je zakázáno fotografovat a kreslit. Hlavou

auta. Viděl j sem,jak v krásné skleněné ve-

mohamedáriského náboženství je rejs-ul-ele-

letržní

ma.

hale

lepilo asi

tisíc upocených

V

Sarajevu

všechna

mají

své

snad

za obět na dva miliony .J-ugoslávců.Šel jsem

náboženství. Pro katolíky gotická

třílodní katedrála, pro
crkva

stánky

pravoslavné

s Honzou fotografovat jednu mešitu na kra-

Nová

ji' Sarajeva. Na zídce

srbská v slohu byzantském. Je na ní

šest dvacetiletých kluků.Když jsme prochá-

zajímavé to, že stavbu vedl Albánec,neumějící číst

ani psat. Sefardičtí

u mešity sedělo asi

zeli kolem, pokřikovali na nás. Nerozuměli

židé mají

jsme jim a krčili j.sme

rameny. Začali

se

synagogu. Židovskou náboženskou obec sprasmát, křičeli na nás deutsch a začali hrovuje rabín - chachambaša.
zit pěstmi. Jeden sebral
• Nemyslím, že jména, která uvádím,j sou
zbytečná. Můžete

jimi

po nás hodit. Sli

rozšířit repertoár

uličkou

svých oblíbených nadávek.
Architektonicky

nás

kámen a chtěl ho

jsme rychle dál a úzkou

doháněly

posměšné

nadávky,

deutsch,šváb,šváb,a zase nénávistný smích.

zajímavá je také bý; •

Na sarajevském nádraží

v1

se hádali tři

valá sarajevská radnice, dnes knihovná,po-

nosiči o to,kdo ponese zavazadla noblesní-

stavená

mu šedivému pracháči. Nervózně

v čistém

arabském slohu. Střední

promluvil

risalit hlavního průčelí Dřekvapuje členě-

německy. Rázem se vzdali lákavého bakšiše,

ním a okrasami maurského slohu.

jeden

Zážitkem

byl pro

mne trh

tři svorně odešli.Nechali ho stát i s jeho

v čaršiji

kufry a markami zpropitného na peróně.

a malinké krámky,napěchované zbožím.Vousatí dědkové

sedící

na zemi

své koberce. Ševcovské

a prodávající

Za zmínku

krámky s pletenými

kilometrovou rychlosti.Z Dubrovníku vyjíž-

na ulici,kde můžete koupit nádherné tepané

dí vláček

konvice, číše a hrnky, máte-li .na ně.Čeští

vysokého

turisté se toho rádi zřeknou.Zbývající dny

možné

by proživořili.

sedla

dokonce tak pomalu, že je

z vlaku vystoupit, utrhnout při tom

ní oči. Stál jsem v posledním voze. Strach
mi tedy

pa a střelit si na sv.ého Ferdinanda ďEste.

Vlak

společném pobytu máte už oby-

projíždí desítkou tunelů, ve kterých

se každý

Dvě sarajevské příhody mě přesvědčily
Jugošlávců

to taky zkusil.

štiplavým kouřem z naftové lokomotivy, kdy

gu také zavraždit.

vztahu

nedovolil, abych

se celý prostor vlaku naplní nedýchatelným

čejně chut .některého zvláší 'milého' kole-

jén silou vůle udržuje při vědo-

mí.

k Němcům.
. Z Lapadu, kde

Němčinu

po úbočí údolí do

nastoupit.Věřte mi.Viděl jsem to na vlast-,

f

O Skutečném

serpentinami

kytku,přeběhnout o tři vozy dopředu a zase
Miljački si můžete stoup-

nout do vyznačených šlápot Gavrila Princi-

Pp týdenním

stojí ' lokálka ze Sarajeva

do Dubrovníku,která se pohybuje 20 až 30ti

koženými botami,kovotepecké dílničky přímo

Na nábřeží

z nich zamumlal 'deutsch' a všichni

bydlíme v mezinárodním

slyšíte ná každém kroku. Obrovské
táboře, jezdí do Dubrovníku stařičká tram-

množství turistů z Rakouska,Německa a Švývaj s cedulkou Křižík,Praha-Karlín.Do otecarska

zaplňuje celou Jugoslávii. Nevěřte
vřeného

vlečňáku

starší

Francouzi

tramvaje

naskakují tři

tomu,jak se vám snaží namluvit většina rea

okamžitě

povzbuzuji

portáží z Jugoslávie,že tito lidé shovívav běhu čtvrtého, který se zdržel zamykáním
vě a s potřebnou

korektností jsou ochotni

zapomenout na německý.teror, kterému padlo
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svého auta. Noční jízda drkotající a skří-

prostředí

pající tramvají je pro

pod

povyražením. Tr-

florentského

širým nebem. češi

paláce na nádvoří
jsou buä

proslulí

•hají za jízdy listí se stromů, sypou si je

svou chudobou,nebo jsou přijímáni s velký-

navzájem na hlavu a obohacují se tak o zá-

mi sympatiemi, jinak se totiž nedá vysvět-

žitky, které jsou jim doma zřejmě ^vzácné.

lit, proč si

nechtěli vzít ode mne peníze

za vstupné a proč mě potom asi pět póřadatelů vpašovávalo dovnitř. Dokonce i schody
z nádvoří na sloupový
V Gruži

ochoz byly plné po-

je jízda tramvají přestala bavit,
sluchačů. Koncert měl u všech těch Rakuša-

vystoupili

tedy a vrátili se ke svému.bínů, Němců,Francouzů,Jugoslávců a nevím koho

lému Citroenu.
ještě velký úspěch. Český

člověk v

řadě pod vysokým

má

takový
Přede

mr.ou

s fantastickými

sedí

dvě

mondénni dámy

účesy na hlavách. Asi půl

sloupem

zvláštní příjemný

na tom nekonečném

třetí

zničeho nic

pocit, přestože

potlesku nemá pražádnou

zásluhu.

metru vysoký chomáč vlasů,ukončený ve tvaru palmy

se stočenými

listy, mě přiváděl

v úžas. Od mcře přichází velký vítr, který
sice ohýbá stromy, ale nemá sil,aby pohnul
prevysokými modely

dam. Mé nadšení trvale

jen do snídaně, kdy
dívkami

jsem byl módy znalými

přesvědčen, že to byly paruky, že

jsou velmi

drahé, že

budou asi z Anglie,

když dámy,jak jsem prve říkal,mluvily anglicky, že je zajímavé, jak

se přidělávají

k hlavě a dalších sto argumentů ve vodopádech slov. Přistihl jsem se, jak

jsem tím

podvodem zklamán. 6 ženy, jak krásné hlavy
jste to měly!

Každý červenec se pořádá v Dubrovníku
kulturní festival nazývaný Dubrovnické léto. Jsou na něj
soubory
1200

zvány

hudební a divadelní

z celé Evropy. Vstupné

dinárů

od 600 do

není jistě malé. V době, kdy

jsme byli v Dubrovníku,byl Jedén večer věnován cemballovému

koncertu Zuzany Růžič-

kové. Koncert sě konal

ve yelmi působivém
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Dubrovník je obehnán vysokými hradbami, které

měří po obvodě

asi 3 km. Za 200

dinárů se můžete po hradbách projit. Je to
iost peněz, ale máte-li Je, obětujte je.Až
uvidíte

v obchodě za tutéž

sumu sedmičku

slivovice, budete si třeba nadávat, ale až
pojedete

k

maäarským

hranicím, rádi

vzpomenete na namačkané bílé domy pod

si

vámi,

na náměstí s kostelem sv. Vlaha, s Kněževským dvorem, na stovky holubů před ním, na
starý přístav

s bílými loäkami, na zelený

Lokrum v světlenodrém moři.

Vítěslav Nezval
P O Z D N Í

V E Č E Ř E

Milý neplač
Už je večer
Noe je teplá
Trouba peče
Zanech slečen
Vypij tuplák
Kdo mě svleče
Kdybys uplách

Jiří Voskovec r- Jan Werich
B A L A D A

O

D Z B Ä N U
T I S Í C

A

J E D N A

NOC

V jedné lázni
Večer před svatým Janem
Potkal jsem slečnu se džbánem.
Ptám se jí, proč chodí s džbánem,
Proč nechodí radši s pánem.
Ona vece: protivo,
Jdu rodičům pro pivo.
N
N
B
B

e
e
u
u

b u m b a l
b u m b a l
m b a l a
m b a l a ,

Sedí blázni
Na zlatém koberci
Jsou to samí herci
V rukou drží dečky
Myslí na herečky

a
pivo,
a
rum,
jen
víno,
b u m b a l a ,
b u m !

Večer před svatým Barande
Sel jsem s tou slečnou na rande.
Ač měla jen rande s pánem,
Na rande přišla se džbánem.
A že nešla pro pivo,
Neřekla mi protivo.
N
N
B
B

e
e
u
u

b u m b a l
b u m b a l
m b a l a
m b a l a ,

František Halas
L Y R I C K É

a
pivo,
a
rum,
jen
víno,
b u m b a l a , bum

S M E T Í

Slečno řekněte mi
jak to děláte
že hodiny něoněmí
když se svlékáte

!

Večer před svatou Boženou
Byla ta slečna mou ženou,
Z džbánu pijeme teä s paní
A nemáme čas na spaní.
Nemáme čas na děti,

Dejte jí Nobelovu cenu
za gesto jímž zvedá sukni svou
ale ta se dává jen básníkům
kteří nic podobného nesvedou

/

Do džbánu chcem hleděti.
N e b u m b á m e

pivo,

N e b u m b á m e

rum,

B u m b á m e

t e 3

víno,

B u m b a l a ,

b u m b a l a ,

bum !

1?

/
/

\

K j

Velká studentská atrakce,které přihlíželo
desetitisíce pracujících í
Průvod trvající půldruhé hodiny !
Stopadcsát tisíc lidi na studentském Majáles 65 V PKOJF.!

Studenti se představili pražské veřejnosti
jako společenská skupina,která stojí na
platformě socialiamu. A to tak rozhodným
způsobem, že příslušníci bezpečnosti něměli důvod zasáhnout!Zpráva P70V dokonce
praví, že se mezi studenty a příslušníky
bezpečnosti vytvořila velmi přátelská atmosféra, která byla kladně přijata jak'vysokoškoláky, tak i pražskou veřejností a v
neposlední řadě i přísluší íty bezpečnosti
samými.
Výtržnosti mladistvých chuligánů a beatlemenů na Velké scéně nemohou vznést mezi tyto svazky nedůvěru. Jsme jednotní a pevní!

Pravda, průvod nebyla jen récese, byl tu
také zdvižený kritický ukazovák, kterým naše nastupující mládí ukázalo, že mu nejsou
lhostejné některá pomalu mizející nešvary
naší společnosti.Nadhozené problémy svým
rozsahem převyšovaly rámec dne, a zvláště
pak večera. Jistě omluvíme studenty, že
kritika nebyla dostatečně konstruktivní.
Psát hesla umí každý moula, soudruzi, ale
ukázat také kudy jít, s tím se nikdo nez držuje. Je třeba v2e pečlivě uvážit než vyslovímě své soudy.
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Nicméně však můžeme říci, že byla uskutečněna akce, která podstatně přispěla k
skutečně radostné pr/omájové náladě š i r o kých vrstev obyvatelstva.

Celkové škody v PKCJF,zaviněné předevvším velkým množství návštěvníků, nepře sáhují částku 22 000 Kčs. Z toho plnou po
lovinu zapříčinili již zmínění pražští ch'
ligáni. Jistě se nad nimi ÔSM zamyslí.

Při volbě Miss Majáles zaujaly návštěvníky tělesné míry uchazeček, zvláště pak
kritérium přizpůsobivosti k sexuálním orgiím.Byla zvolena reprezentantka přírodovědecké fakulty ".Nemůžeme však pochopit ty
nevychovance,kteří projevovali svou nespokojenost nad jednou kandidátkou pokřikem :
"Do vody s ní!" To by si v té zimě věru
nezasloužila!

Déle musím«' vyjádřit svou vděčnost, že
náš tisk taktně pomlčel o vSech drobných
nedostatcích, které se na úspěšném Majáles
vyskytly,tím-, že o Majáles nenapsal, kromě
nedělních deníků, ani řádku.

- jaj -

Z volby Miss Majáles 65
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DVA ÚSPĚCHY DVOU VELMOCÍ.
Více než 30 metrů vysoký Titan II opouští pomalu odpalovací rampu,zrychluje a za
několik vtěřin zamíří k modrému nebi, aby
dopravil dva Američany na dráhu kolem Země.
Stovky turistů a novinářů, mezi kterými
je náš newyorský zpravodaj Karel Kyncl ,
přijeli na floridskou základnu, aby viděli
start z bezprostřední blízkosti , vzdáleni
jednu míli od kosmické rakety. Zde pozoroval start rovněž vicepresident Spojených
států Humprey.
Svými dalekohledy sledují Titan - Gemini
s Grissomem a Youngem na palubě, dokud nemizí v obrovské výši a vzdálenosti.

Částečnou představu o průběhu obou letů
od startu do přistátní poskytují následující přehledy:
Orbitální let kosmické lodi Vo3ch'od 2
s astronauty P. Beljajevem a A. Leonovem
na palubě.
Čtvrtek 18. března 1965.
/
S.00 středoevropského času (10.00 Moskevského času):
Start se základny Bajkonurv Kazachstánu. Několik minut po startu se dostal Voschod II na oběžnou, dráhu
s
parametry (1) 495/173 km, 90,9 min.,
65 stupňů.
8.10

Miliony dalších Američanů sledují přímý
televizní přenos příprav ke startu a let
doma na obrazovce, na širokých promítacích
plochách na nádražích nebo na letištích ,
podobně jako Lyndon Johnson několik set mil
na sever od Floridy na svém tele vizním přístroji v Bílém .domě.

9.30

9.45

Za několik minut po startu se Američané
již pohybovali rychlostí vyšší než 27 tisíc
kilometrů za hodinu a více než 150 km pad
Zemí. 0 něco později, za 4 hodiny 55 minut
po startu na mysu Kennody přistála kosmická
lo3 Gemini na hladině moře v Karibské oblasti.

Německé pozorovací stanice v Bochumi
zachytila signály na frekvenci obrykle používane při letech- sověta kých astronautů.
Sovětský astronaut Leonov vystoupil
z kabiny kosmické lodi,které se pravě pohybovala nad Kavkazem.
TASS oznámila , že ve čtvrtek v 8.00
hod . ráno byla vypuštěna na oběžnou
dráhu kolem Země kosmické lo3 Vos- p
chod 2

11.30 Moskevské televize poprvé vysílá filmový záznam výstupu astronauta Leo nova z kosmické lodi, který začal v
9.30 a skončil o 20 minut později ,
v 9.50.
Pátek 19. března 1965

Po prvé v historii kosmických letů dosá
KLSovětský svaz a Spojené státy významného
úspěchu v téměř stejné době a každá z velmocí získala určité prvenství;sovětský astronaut Leonov vystoupil poprvé z kosmické
lodi , která se pohybovala vysoko nad Zemí
a Američané Grissom a Young poprvé změnili
vlastní eliptickou dráhu na oběžnou kruhovou,dříve než uskutečnili další dva manévry.Ředitel britské observatoře g Jordell
Bank , který obvykle komentuje každý významný kosmický let prohlásil,že pokus obou
astronautů Grissoma a Younga představuje v
dobývání vesmíru právě tak veký úspěch jako pokus , který provedl Sovětský svaz při
letu Voschodu 2.
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8.47

Německý institut pro družice a kos mický výzkum v Bochumi sdělil v pá tek ráno , že sovětské pozemní sta nice vyzvaly v 8.47 kosmickou lo3
Voachod 2, aby přistála, ředitel institutu Keinz Kaminský dovodil,že so
včtské pozemní stanice vysílaly ne přetržitě mezi 6.40 hod. a 8.47 hod.
příkaz k přistání a žádaly Voschod 2,
aby potvrdil příjem.

9.43

Německé observatoř konstatuje dese timinutové zpoždění průletu Voschodu
2 proti předchozím oběhům a usuzuje,
že rychlost byla snížena pro přistání.

10.C2 Kosmická loä Voschod 2 přistála ně kolik set kilometrů severně od ob lasti města Perm (dříve Molotcv) - v
okrese Běrezovo v tajze a vklínila se
mezi dva stromy.

19.45 Američané uskutečnili se svou kosmickou lodí třetí významný manévr a
přešli na novou eliptickou dráhu sparametry 155/80 km. Tento přechod byl
uskutečněn mezi Havajskými ostrovy a
západním pobřežím USA.

14.40 TASS oznámila, že kosmická locl Vos chod 2 ůspřšně přistála v 10.02 v oblasti města Permu, západně od pohoří
Ural.

19.57 První ze čtyř brzdných raket uvedena
do chodu.
20.05 Začíná vlastní sestup atmosfétou . 0
něco později ve výši asi 16,5 km se
otevřel malý pomocný padák.
20.13 Ve výši 10 600 stop (3 230 metrů) se
otevřel velký padák o průměru 84stop
(25,6 m),který byl vytažen z kabiny
pomocným padákem . Otevření hlavního
padáku je provedeno tak , aby trvalo
10 vteřin (kompensace nárazu).

Orbitální let kosmické lodi "Gemini" ,pojmenované Grissomem na "Molly Brown" s astronauty V.Gris8omem a J.Youngem na palubě

15.24 středoevropského času (9.24 místního
času ) start kosmické lodi Gemini o
váze 3.175 kg raketou Titan 2 ze základny na mysu Kennedy z odpalovací
rampy č. 19.Počáteční táze letu filmují rovněž nadzvukové letouny .

20.19 Grissom a Young přistáli na hladině
oceánu severně od ostrova Grand-Turc
Váha kosmické lodi po návratu 2 131
kg.

Poslední fáze obou letů byla zajímavá .každá z jiného hlediska.

15.26 Rychlost 5 000 km/hod ve vySi asi 65
km. První 19 m dlouhý stupeň o tahu
195 tun se oddělil 2 minuty 36. vt.
po startu a zapálil 2. stupeň o tahu 45 tun.
15.29 Oddělení

Sovětské kosmická lo9 přistála jinde ,
než se původně očekávalo. Náš moskevský
zpravodaj Zd. Hoření telefonoval : " Téměř
5 hodin trvalo než mohla být vydána oficiální zpráva o tom , "Že se posádka kosmické
lodě Voschod 2 znovu vrátila na Zem. V závěrečné fázi letu zřejmě došlo k jakési
odchylce. Permská oblast , kde kosmonauté
Beljajev a Leonov přistáli,se totiž vymyká
tradičním oblastem, v nichž přistávaly sovětské kosmické lodě."

2. stupně od kosmické lodi

15.30 Gemini se dostala na dráhu s parametry 155/227 km,33°, rychlost 27 640
km/hod . Po prvé byl přechod družice
na novou oběžnou dráhu úspěšně proveden u Discovereru(váha 1 tuna), který- startoval z kalifornské základny
Vandenberg směrem k severníma pólu
18. února 1961. Druhý let kolem Země
trval již o 4 minuty déle.

0 týden později opět telefonuje náš mos kevský zpravodaj a vysvětluje jak to bylo.
Astronauti Beljajev a Leonov měli přistát
již při 17 . obletu severně od kosmodromu.
V slunečním systému orientace kosmické lodi se však projevily - jak prohlásil velitel kosmické lodi - některé nenormálnosti
a přistávací automatika nemohla vykonat
svou funkci . A v tom je hlavní příčina ,
proč sovětští astronauti vykonali 1 oblet
navíc proti původnímu programu. Voschod 2
pak přistál několik set kilometrů severně
od oblasti města Perm v tajze,pokryté hlubokým sněhem , sahajícím až po pás, dalekc

16.57 Kosmická loä Gemini přešla na kruhovou dráhu v době , kdy se pohybovala
nad Texasem. Grissom sdělil,že raketové motory byly v chodu 73 vteřin a
rychlost byla snížena o 14,61 m/sec.
Parametry nové*dráhy: 168/155 km.
17.34 Grissom a Young změnili nadlndickým
oceánem lihel mezi rovinou oběžné dráhy a rovinou rovníku o 1/50 stupně.
Raketové motory byly v chodu 12 vt.
Astronauti využili k dálkovému spo jení stacionárního satelitu Syncom Z
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Kosmická loä Gemini je na rozdíl od předchozích lodí konstruována tak, že v průle-.
tu atmosférou vyvozuje určitý aerodynamice
vztlak.Američtí astronauti mohou během sestupu atmosfétou měnit polohu lodi a tím i
polohu vektoru vztlaku v prostoru . Do určité míry mají tedy možnost ovlivnit sestupovou dráhu.

od lidí . Loä se vklínila mezi dva stromy,
jeden z nich ztížil otevření dveří . Hvězdicovým způsobem se k astronautům přibli žovaly ze značných vzdáleností skupiny lyžařů. Za dvě a půl hodiny po přistání
se
objevil nad hlavami astronautů první vrtulník. wemohl však přistát . Proto jim letci
shodili na sníh alespoň 2 kožichy na zahřátí.
Teprve později, když dorazili první lyžaři
byl na místě přistání vyrubán kus lesa,posadil se do tajgy i vrtulník. Oba astronauti i kosmická lo3 byly pak evakuováni vzdušnou cestou.Beljajev je druhý astronaut na
světě, který řídil přistání lodi ručnř.

Poprvé použil ručního řízení při sestupu
Gordon Cooper,když se vracel ve své Mercury 17.3.1963 atmosférou dolů.Od výšky 3360
metrů sestupoval pomocí hlavního padáku o
průměru 19,3 m. Ve výšce 915 m se objevily
po obou stranách kosmické lodi helikoptéry
amerického námořnictva , které doprovázely
astronauta až k hladině oceánu.Cooper přir
stál s obdivuhodnou přesností,pouhé 2 míle
od letadlové lodi Kearsage.

Závěrečná fáze letu amerických astronautů Grissoma a Younga v košmické lodi Geminise odlišovala od všech předchozích kos mických letů.Poprvé byla bezprostředně před
sestupem značně změněna dráha lodi. Při výstupu do
atmosféry uvedly astronauti do
chodu zařízení , které rozstřikovalo kolem
povrchu lodi vodu • Při vstupu do hustých
vrstev atmosféry se před kosmic.lodí tvoří nárazová vlna, jež je pásmem, ve kterém
je vzduch silně stlačen a zahřát. Při vysev
kých teplotách se mění fyzikální a chemické vlastnosti vzduchu (N2 a O2) se rozpadají na jednotlivé atomy a při "teplotách
kolem 4 500° C se začínají atomy ionisovat
a objevují se volné elektrony.Ion. vrstva
přeruší vždy na určitou dobu spojení mezi
kosmickou lodí a Zemí.Zařízení,které uvedli Američané do chodu, mělo přerušení spojení co nejvíce omezit. Rozstřik vody fungoval bezvadně. Podle některých zpráv však
zařízení ukázalo malou praktickou účinnost«
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Novinkou, o které hovoří zprávy, při cházející ze zahraničí je způsob,získává ní elektrické energie z palivových článků
kysliko-vodíkové baterie.
Princip palivových článků objevil r.1802
Angličan Humprey Davy. U kyslíkovodíkového
palivového článku přichází molekulární vo-^
dík i kyslík pod tlakem ze zásobníků do po
rézních elektrod , které jsou ponořeny do
elektrolytu. V pórech»elektrod dochází k
elektro-chemické reakci, při níž se molekula vodíku štěpí na atomy a ty se dále
oxydují na vodíkové ionty a elektrony .Na
elektrodě se tím způsobem soustředí a
na
druhé kladný náboj. Spojením elektrod
da
uzavřeného obvodu se získá elektr. oroud.
Různé přístroje pracují na palubě Gemini ,
odebírají proud, z kyslíkovodíkových článků
spojených do baterie. Palivové články mají
vysokou účinnost - 60 až 80 % a začínajíae
užívat k různým účelům . Americká firma
Union Carbide vyvinula pro přenosný radar
typu^"Silent Sentry" palivový článek,který
" spaluje " vodík a vzdušný kyslík při pokojové teplotě. Baterie těchto článků byla
v provozu nepřetržitě 2 roky.Jiná firma M.
W. Kellong & se zabývá vývojem elektráren
pro americké námořnictvo. První vzorek měl
výkon 75 kW . Pro lety kosmickým prostorem
byl palivový článek poprvépoužit v hlavici americké rakety Atlas v roce 1960.

Největší pozornost vzbudil u sovětského
letu výstup Leonova z kabiny a u amerického letu manévrování kosmické lodi Gemini a
její přechod na novou dráhu.
Astronaut Leonov použil k opuštění lodi
průvleku , který lze srovnat s průvlekem u
ponorky . Odhermetizování celé kabiny by
mohlo způsobit závady ve funkci přístrojů,
které zatím pracují na palubě Voschodu .

Naproti tomu kosmická l o 3 Gemini je konstruována tak,že se dehermetizuje celá ka bína, ze které astronauti mohou pak vystou
pit každý vlastními dveřmi. Cba způsoby ma
jí své výhody.

*

Před výstupem byl z organismu Leonova
odčerpán dusík , aby mohl být pro výstup Z
lodi snížen tlak ve skafandru asi na 0,4 at.
Během výstupu dýchal Leonov čistý kyslík.
Skafandr má ventilační systém , který musí
být schopen odebrat teplo vyloučené organismem, které- činí 300 kcal tepla za hodinu.

vovi a Beljajevovi : " Neukládejme posádce
žádné rekordní cíle.Nejdůležitější je pro
ně rozumně riskovat a dosáhnout potřebných
výsledků."Výstup astronauta Leonova z letí
cí lodi vzbudil právem v celém světě velkou pozornost.
Americká kosmická lo3 Gemini uskutečnila první manévr na počátku druhého oběhu
kolem Země .Tento přechod na novou dráhu
umožnila soustava raketových motorů, která
je součástí systému O.A.M.S.(Orbital Attitude and Manoeuver System), který umožňuje zmčnit rychlost o 215 m/sec nebo změ nit. úhel k rovníku o C,5 stupně.Při prvním
manévru byla rychlost snížena o 14,4 m/sec

Hlavní konstruktér kosmických lodí charakterizoval úkol, který byl svěřen Leono-

Možnou polohu lodi nři tomto manévru ukazuje nakreslené schema.

Při dalších letech kosmické lodi Gemini
dojde ke spojení této lodi s raketou Agena,
které bude vypuštěna asi 2 4 hodin předem
na podobnou dráhu. Tento program popisuje
podrobně článek Blíženci v kosmu,doplněný
fotografiemi z amerických časopisů. Článek byl uveřejněn v časopise Letectví
a kosmonautika v 7. čísle.

z nichž některé jsou chráněny patentem, se
zúčastnilo několik inženýrů českého původu.

Let kosmické lodi Gemini je malou částí
velkého programu.Jedním z jeho cílů je při
stání člověka na Měsíci.
dl

Stavby kosmické lodi Gemini se zúčast nilo okolo 5000 firem, z nichž asi 11 mělo
na konstrukci hlavní podíl.
Stavby důležitých částí vybavení kosmic
ké lodi a vývojových prací na skafandrech,
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pŔED D O V |
redakce Bucharu byla požádána Vysokoškolským obvodním výborem o uveřejnění tohoto
dopisu:
novin brzdí další rozvoj svazácké práce na
vysokých ěkolách.A přece bylo jejich vyjití
stále oddalováno. Hovořilo se o termínu k
25.výročí 17.1istopadu,mluvilo se o 1.lednu
1965i nakonec jsme souhlasili i s počátkem
letního semestru tohoto dkolního roku. 5yli
jsme spokojeni, když plénum ťfa ČSM přijalo
usneseni zřídit celostátní studentské noviny
v průběhu roku 196?. Nyní se hovoří o září*
Soudruh
Miroslav Z a v a d i 1
předseda ÚV ČSM
Praha
Vážený soudruhu předsedo,
předsednictvo Vysokoškolského obvodního
7ýboru ČSM Praha se rozhodlo obrátit se na
Tebe jako na představitele nejvyšfilho orgánu ČSM v souvislosti s vývojem události kolem celostátních studentských novin.Zároveň
se rozhodlo dát tento dopis k disposici tieku k uveřejnění*
Jak víě, vyslovili studenti svezáoi s
Prahy požadavek na své noviny už na uetevujlcl konferenci VOV ČSM ne podzim roku 1963.
Svůj požadavek dostatečně vysvětlili a zdůvodnili a připravili veškeré návrhy.Připravili i podrobnou koncepci osmistránkového
studentského týdeníku se vším všudy,tj. i e
návrhem grafické úpravy a předběžným ro^pofr
tem. Tento návrh takřka bezezbytku akceptovali soudruzi za tyto věci odpovědní ne sekretariátu ÚV ČSM v září 1964.Nejednou jeme
zdůrazňovali, jak neexistence vysokoškolských

Zdá se to neuvěřitelné,že za Rakouska—
Uherska,kdy bylo dělnické hnutí krutě stiháno, mohli se třeba na schůzi zástupců tehdy
umírněného a radikálního dělnictva v Brně
26.července 1885 usnést,že se zakládá nový
dělnický časopis Rovnost a jeho první číslo
vyšlo už 20.srpna 1885,tedy ani ne za měsíc*
Dnes,kdy je význam samotného ČSM podtržen v
Ústavě ČSSR,usilujeme o zřízení časopisu více než půldruhého roku a ještě není jasné,
kdy první Číslo studentského týdeníku vyjde.
Soudruzi z vašeho sekretariátu hovořili.
o potížích technického rázu a o nutnosti dobrého složení redakce•Prvnímu věříme,s druhým plně souhlasíme*Z technických potíží už
zůstala jediná - místnosti pro redakci.Taxo
věc by se dala při větší iniciativě ÚV s naší podporou brzy vyřešit.Avšak mnohem horší
je to s kádrovým obsazením redakce.To,že dosud není rozhodnuto, kdo bude šéfredaktorem,
není naše vina. Pokud nevyhovovaly naše návrhy soudruhům na sekretariátu za tyto věci
odpovědným, proč nevypsali konkurs. To je
přece způsob,jak najit člověka vhodného,který má také o věc zájem*

Chápeme, že zřizovat nový Časopis není
snadná. Není nám ovšem jasné, jak se mohou
pracovnici sekretariátu ÚV ČSM zabývat celou věci tak dlouho a nenalézt konečné řešeni. Mají málo snahy nebo na práci nestačí,
to je otázka,která nutně vyvstává.Kdybychom
měli takhle pomalu postupovat my,asi bychom
ničeho nedosáhli a brzy bychom ztratili důvěru pražských svazáků-vysokoškoláků. •
Nevíme také,jak se dívat na škrtnutí systemizoraného místa pro stálého fotografa.
Osmistrénkorý týdeník se přece nedá zajišťovat fotograficky pouze spolupracovníky a ilustračními snímky.AÍ tylo rozhodnutí motivováno čímkoli, ztěžují se jím už předem redakci pracovní podmínky. Žádáme proto, aby
bylo místo fotografa do rfedakce znovu zařazeno.

bu studentských novin. Vysokoškoláci tvoří
ani ne desetinu členů ČSM a tak se jim mládežnický tisk nemůže r dostatečné míře a
soustavně věnovat.Jsou ověem natolik význšatnou součástí naší mládeže a společnosti,že
svého agitátora, organizátora a propagátora
jako budoucí inteligence, která bude plnit
v příštích letech významné úkoly, potřebují.
Potřebují ho, aby mohl prosazovat správné
názory proti nesprávným,aby pomáhal vyjasňovat věci nejasné,aby prosazoval správné zájmy studentů, aby ukaroval studenty takové,
jací opravdu jsou, co dělají, co je zajímá,
čím se zabývají, a jak žijí.
Považovali jsme za nutné toto Ti sdělit
a požádat Tě, aby ses celou věci osobně zabýval a pomohl ji urychleně vyřešit. Je to
nejen náS zájem, ale zájem celého ČSM

Ještě jednou opakujeme naléhavou potřePředsednictvo VOV ČSM Praha

mottor Jakýkoli citát ze Švejka,knihy Jejíž aktuálnost je na vojně zvláště
patrna.
Jfeem vojín ahsolvent. Někdo si možné řekne, že vojín absolvent není žádné velká
hodnoet, vzhledem k toau, že každý voják
mé T tornistře maršálskou hůl. Jiný zase
podotkne, že často vidí v hostinci"U soud
ku"ožralého majora / a to už je nějaká
hodnost/ , Jak se nijak nepovyšuje nad ne
néně ožralými zedníky. To všechno jsou
docela přípustné důvody, ale Já si přesto
této hodnosti velice rážím. Ještě dnes,
4 měsíce po letním vojenském soustředění
VS tfVUT.si večer před usnutím tiše říkám:
" Jsem vojín absolvent".

Má cesta k této hodnosti byla trnitá jako
cesta hřícjhu. Začalo to tím, že se jedné
teplé červnové noci před sochou, která r
bronzu vyjadřovala žulovou jednotu bratrských národů a stéla před hlavním nádražím v Praze, shromáždilo asi 80 lidí s
•ulkánfibrovými kufry.Z davu bylo slyšet,
že apalováky se dají udělat,automatizace,
že je horši a pod.. Někdo zase podotýkal
že mé skoro všecky zkoušky až na spalováky a automatizaci. Z jiného temného k.outa
se nesly tklivé verbuňky. Když bylo asi
patnáct minut po hodině H, ozvaly se hlasy, že by se mělo jit domů, že je víc jak
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deset minut po »Bo tohoto počátečního chaosu vnesl řád příchod velitele transportu, jehož přirozená inteligence a vojen
ské vystupování učinili z davu dvojstup*
Pár nelichotivých poznámek paralyzoval
Jemným poukazem na to,že se nyní nalézáme
pod ochrannou péčí vojenské správy* Potom
jsme se odebrali k vlaku, kde byl pro nás

dete chovat jako enteligenti.., nemáte
nárok,.*., čekají vát zkoušky... nemyslete
si,že todleto soudruzi bude jako v Motole»
soudruzi...*

Tím začal náš první den na vojně. Toto je
dost otřelé téma, / viz časopisy Československý voják, Obrana lidu, Zápisník / 9 ale
přesto na mne tak zapůsobil, že Vás s ním
musím seznámit* Způsob přeměny ve vojáky
mi připomínal synchronizovanou proudovou
výrobní linku. V první místnosti mne násilím ostříhali, v druhé místnosti se mne
zeptali, zda jsem měl spálu, spalničkyyzánět mozkových blan, černé neštovice a potom mi vyzkoušeli moč. V další místnosti
jsem byl donucen odebírat denní tisk. V
předposlední místnosti sice byla sprcha,
ale nebyl tam ručník, a v poslední místnosti mi vydali asi milion věcí, což jsem
musil potvrdit podpisem.

Po tomto dnu následovalo 30 zcéla všedních
vojenských dnů zpestřených tu službou, tu
poplacheto, přísnou důtkou a pod. NeSlastným řízením osudu jsem se dostal do první
čety, která byla neustále poslední z toho
důvodu, že si odmítala upravit slamníky ve
tvaru jitrnic do slamníků ve tvaru kvá dru. Je zajímavé, Že potom tato četa byla
neustále poslední i když časem měla skoro
nejlépe uklizeno a ustláno. Další zajímavostí bylo to, že jsme sebou museli mít
plavky, ačkoliv jsme se nesměli koupat,
nebo že všechny kartáčky musí být uloženy
svými

štětinami

na

pravo.

Po dnech naplněných plodnou
činností se přiblížila doba zkoušek a 8
ní i největší událost vojny* Vabouřili
jsme se* Je to asi třetí vzpoura o které
vím. První je vzpoura v BoCé kotorské,
druhé Rumburská a třetí je malá, ale n&Set.

výhra žen prostor pro přepravu. Za temného
dunění kol jsme jeli ještě rychleji a směleji k neméně temné budoucnosti. Na místo
dislokace jsme díky ČSD dojeli asi s dvouhodinovým zpožděním, takže jsme byli netrpělivě očekáváni. Z uvítacího projevu si
pamatuji několik slov jako:"neexistuje...,
tohleto ne, soudruzi,..» doufám,že se bu-

Příčina byla dosti malicherná. Všichni se učili ke zkouškám v plavkách nebô v
teplákách a na večeři bylo nutno jít v
maskovacím oděvu. Navlékat se do tohoto
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monstra,trvá asi patnóct minut a protože
všechny čety,nejenom první, odmítli večeřet, bylo ji* to nařízeno. Taky jsme uposlechli, šli do jídelny, ale nejedli. Nezvykle inteligentní dozorčí útvaru to
klasifikoval jako vzpouru,zakázal opustit
místnost a přinesl řády.Pak nám za hrobového ticha četl povídání o tom, že vzpoura je v době války trestána smrtí, v době
míru 15 až 20 let, v nejlepším případě 5
let. Po tomto úvodu začal hledat iniciátora »zpoury. Když se pochopitelně nikdo
necítil být iniciátorem,jednoduše je nejmenoval. Ke své životní smůle jsem byl
mezi nimi. Tiž jsem se loučil s vidinou mojína absolventa. Naštěstí se našel jeden
rozumný důstojník, který věc nebral podle
řádů, ale podle svých bohatých životních
zkušeností. Po urovnání této události mi
stály v cestě pouze 3 zkoušky,které se mi
podařilo nějakým záhadným způsoben složit
a pak přišel poslední den vojny. 0 tomto
dnu jsem si myslel zpočátku, že nikdy nepřijde. Ale byl tady a s ním i slavnostní
shromáždění, na kterém se všichni velitelé navzájem odměnili za vzornou činnost.
I několik individuí z našich řad bylo

"f* "

odměněno. Tečer nám byl promítnut film
Tři mušketýři, na kterém jsem se velice
dobře bavil, nebot byl provázen výkřiky
nndšení, obdivu i napětí, které vydávali
příslušníci tamní posádky. Druhý den ráno se jelo domú. Absolvovali jsme ještě
jeden dojemný projev na rozloučenou, kde
nám bylo doporučeno, abychom se chodili
radit do Konviktské ulice, kdykoliv nás
něco bude trápit.

Takovýmto
ohněm.

happy-endem

skončil můj křest

Přes to, že časem zůstanou Douze vzpomínky na různé recese a veselosti, prováděné
na vojně, končím zvoláním: "Buduj vlast,
posílíš mír".
- UR -
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Co bylo pod fáčem

Z p r á v a

o

S T Á R U .

Do prázdného kupé si ke mně ve Zdicích
přisedla babička s vnoučkem,který měl hlavičku zafačovanou jako Ind turbanem. Sedli
si k oknu a ten mrňous sebou pořád vrtěl,
poskakoval , až se milá babička naštvala
a jednu mu přes bíle omotanou kebulku střihla.Ve mně- to škublo, ale řekl jsem si, je
to její věc,ríebudu se tedy do toho míchat.
Za chvíli však hošík začal zlobit ječtě
víc a babička ho začala mydlit zleva,zprava. To už jsem se neudržel a řekl jsem ji:
M
Proč toho chudáčka tak tlučete, když není
zdravý,a vůbec,děti se nemaj bít,přes hlavu už na žádnéj pád." Babička jen ironicky
poznamenala:"Chudáčka,panáčku,chudáčka,jo?
a jak byla v ráži, jala se fáč rozmotávat.
Pomaličku,ale jistě jsem začal rozeznávat,
co měl ten chlapeček na hlavě.Nádherný modrý nočníček." Včera si hrál s klukama na
vojáky a ten pitomá mrňavá si ho jako helmu narazil až přes uši, Teä s ním jedu do
nemocnice,aby mu to sundalivysvětlovala
babička, která se pásla na mém údivu.Bleděmodrý emailový nočníček s kytičkou na straně , starosv^tský nočníček, známý již pomalu
jen ze smetiší a ten malý hrdina ho umí je
ště považovat za helmu. V té chvíli jsem
pochopil nedostatečnost své předvojenské
přípravy a podvědomě jsme tomu generálovi
opevněnému nočníkem zasalutoval . V noci
jsem dlouho nemohl usnout,pronásledoval mé
zlý sen, že jsem dostal kasárníka a sedím
uprostřed samých modrých nočníků,na velkéir
záchodě tohoto světa.

Vzhledem k situaci, která vznikla rozesláním dopisu Stáru o vojenské přípravě
na
všechny fakulty v republice, došlo k něk terým změnám ve svazéckých orgánech. Z fun
kce předsedy Star ČSM naší fakulty dobro volně odstoupil Milan Kupec a z funkce 3éf
redaktora Bucharu Jiří Müller. Novým předsedou Stáru byl zvolen Luboš Holeček.-5ý-

Jaroslav Seifert

P O Č I T A D L O

• O Tvůj prs
je jako jablko z Austrálie

Tvé prsy
. jsou jako 2 jablka z Austrálie

-o-o-o-o-<

Jak mám rád to počitadlo lásky!, -
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